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अमेलिया िुईसा मालटिनेजिा रस्त्ािंचा प्रचिंड राग यायचा. सरळ, वळणदार, कचे्च,

पके्क रसे्त...अनोळिी जागी घेऊन जाणारे रसे्त..िरिंतर कुठिाही आनिंद नाही अशा

लठकाणी घेऊन जाणरे रसे्त. जेव्हा जेव्हा लतचे बाबा नव्या लठकाणी जाण्याचा प्रवास

ठरवायचे तेव्हा तेव्हा ती रडून गोिंधळ घािायची.

लतिा मालहत होतिं की हे रसे्त कायम शेतािंमधे्य पोचतात. लजथे भर उन्हात

काम कराविं िागतिं आलण राहायिा घाणेरडी िुराड्यासारिी घर असतात. िास

कलमनोज (सॅ्पलनश शब्द) म्हणजे दूरवरचा रटाळ प्रवास. हे रसे्त आपल्या

आवडत्या जागी कधीच कसे जात नाही.



अमेलिया अशा जागी जायचिं होतिं लजथे अलत कष्ट

नसतीि, सारििं एका जागेवरून दुसरीकडे प्रवास करावा

िागणार नाही आलण राहायिा घाणेरडी घर नसतीि.

लतिा वाटायचिं की आपििं स्वत:चिं एक स्वच्छआलण नीटनेटकिं घर असाविं, त्या

घराच्या खिडकीिा लनळे पडदे असतीि आलण अिंगणात साविी देणारिं डेरेदार झाड

असेि. लजथे आयुष्यभर राहता येईि आलण िास कलमनोजचा लवचारसुद्धा मनात

येणार नाही.



त्यािंची गिंजिेिी जुनी गाडी िेबर कॅम्पमधल्या बारा निंबरच्या

िोिीसमोर थािंबिी. अिंधार पडू िागिा होता.

“मागच्या वर्षी आपण रालहिो होतो हीच ना ती िोिी?”

अमेलियाने लवचाराििं पण कुणीही लतच्याकडे िक्ष लदििं नाही. इतर

कुटुिंलबयािंना लतच्या ह्या प्रश्नाशी काहीएक देणिं घेणिं नव्हतिं.

अमेलियािा वाईट वाटििं. आपण इथे रालहिो, इथल्या शाळेत

गेिो, इथल्या शेतात काम केििं ह्याची आठवण करून देणारी इथे

एकही गोष्ट कशी नाही. आपण एका लठकाणी कायम राहाविं असिं

अमेलियािा िूप वाटायचिं.

“नक्की येईि असा एक ना एक लदवस,”आई म्हणायची पण तो

सुिंदर लदवसआजपयंत उजाडिा नाही.



“आई,"अमेलियाने लवचारििं, “माझा जन्म कुठे झािा होता?"

लमसेस मालटिनेज थोडा लवचार करत म्हणाल्या, “कुठे बरिं?

आठवूदे बघू मिा जरा..बहुदा युबा शहरात. कारण त्यावेळी मी

जदािळू तोडत होते.”

“बरोबर, जदािळूच,” लम. मालटिनेज म्हणािे, “म्हणजे तुझा जन्म

जून मलहन्यात झािा.”

अमेलियाने एक दीघि श्वास घेतिा. बाकीच्या आई-बाबािंना कसिं

तारीि, वार सगळिं आठवत असतिं. आपिे आईबाबा मात्र त्या

त्यावेळच्या लपकािंच्या हिंगामानुसार िक्षात ठेवतात. लम. मालटिनेजना

त्यािंच्या आयुष्यातल्या सगळ्या महत्वाच्या घडामोडी कुठल्या न

कुठल्या लपकािंच्या हिंगामानुसारच िक्षात होत्या.



दुसऱ्या लदवशी सगळे पहाटे िवकर उठिे. पहाटे पाचपासून ते

सकाळच्या आठपयंत अमेलिया आलण लतच्या घरचे सगळे सफरचिंद

तोडत होते. िरिंतर अमेलियािा िूप झोप येत होती पण फळिं िािी पडू

नये म्हणून काळजीपूविक तोडावी िागत होती.

एकदाची सकाळची काम सिंपिी. अमेलियाच्या हाताची आग

आग होऊ िागिी. िािंदे भरून आिे. लतने एक सफरचिंद घेतििं

आलण शाळेसाठी धाव ठोकिी.



मागच्या वर्षी लफिमोर प्राथलमक शाळेत अमेलिया सहा आठवडे

गेिी पण तरीदेिीि लतच्या लशलक्षकेिा लतचिं नावही मालहत नव्हतिं.

ह्यावर्षीच्या लशलक्षकेिा मात्र सवि मुिािंची नाविं िक्षात होतिं. नवीन

आिेल्या सवि मुिािंचिं बाईिंनी स्वागत केििं आलण आपापल्या नावाचा लबल्ला

िावायिा लदिा. बाईिंनीही स्वत:च्या नावाच्या लबल्ला डर ेसिा िाविा होता.

त्यावर लमसेस रामोस असिं लिलहििं होतिं.

लमसेस रामोसनी मुिािंना त्यािंची जी िास इच्छा आहे त्याचिं लचत्रिं

काढायिा सािंलगतििं. “तुम्हािा जे िूप िास, हविंच आहे ती गोष्ट आम्हािा

सगळ्यािंना दािवाि का?”

अमेलियािा आपल्यािा काय हविंय हे पक्किं ठाऊक होतिं. लतने

पािंढरिं शुभ्र सुिंदर घर, घरासमोर अिंगण, अिंगणात मोठिं झाड असिं लचत्र

काढििं. अमेलियाचिं लचत्र पूणि झाल्यावर लमसेस रामोसनी ते वगाितल्या

सगळ्या मुिािंना दािवििं. आलण निंतर लचत्राच्या वर त्यानी चमचमणारी

िाि चािंदणी लचकटविी.

त्यालदवशी शाळा सुटेपयंत आख्या वगािच्या तोिंडावर अमेलियाचिं नाव

होतिं. लजथे कायमचिं राहाविं अशी जागा एकदाची लतिा सापडिी.



अमेलिया तर ढगातच होती.

कधी एकदा घरी पोचते आलण

आईिा आजच्या लदवसाबद्दि

सािंगते असिं लतिा होऊन गेििं होतिं.

कॅम्पमधे्य िवकर पोचण्यासाठी

लतने शॉटिकटच्या रस्ता शोधून

पकडायचा ठरवििं. आलण त्यावेळी

नेमका लतिा तो लमळािाही...

एक अद्भुत रस्ता ..



अमेलियाने त्याचिं नाव अद्भुत रस्ता असिं ठेवििं कारण तो

छोटासा िडबडीत रिंगीबेरिं गी रस्ता होता. रस्ता कसिा िरिं तर ती

पायवाट होती.

आता रस्ता लहरवागार झािा. आजूबाजूिा गोि झुडुपिं होती.

लहरवे गवत तुडवत ती छोट्याशा टेकडीवरून िािी उतरिी. तो

रस्ता लजथे सिंपिा लतकडे एक अलतशय सुिंदर असिं भििंमोठिं झाड

होतिं. इतका जुना, भक्कम आलण डेरेदार वृक्ष अमेलियाने

पलहल्यािंदाच बलघतिा. लतने डोळे लमटिे. त्या झाडासमोर आपल्यािा

हव्या असिेल्या पािंढऱ्याशुभ्र घराचे लचत्र लतिा स्पष्ट लदसू िागिे.

अमेलिया आनिंदाने नाचू िागिी, कुरणावर लगरक्या घेऊ

िागिी, लतचे काळे तिम केस वाऱ्यावर भुरभुरू िागिे.



आता रोजच काम आलण शाळा सिंपिी की अमेलिया ह्या झाडािािी येऊन

बसू िागिी आलणआपल्या घरी आिो आहोत अशी कल्पना करायची.

जगाच्या पाठीवर मिा हवी असिेिी हीच ती जागा.

हेच ते माझिं घर.



पण इथिी शेतातीि कामिं जवळजवळ सिंपत आिी होती. इथून

जाताना आपण काय करायचिं? अमेलियािा काही कळत नव्हतिं.  

आपिे आईबाबा, बलहण रोझा, भाऊ खव्हक्टर, कॅम्पमधीि सगळे शेजारी,

शाळेतीि टीचर लमसेस रामोस अशा सगळ्याना लतने लवचारििं पण कुणीही लतच्या

प्रश्नाचिं उत्तर देऊ शकििं नाही. आलण अचानक लतिा एक अद्भुत कल्पना सुचिी .



अमेलियािा कचऱ्याच्या डब्यात फेकिेिा एक टीनची छोटी पेटी

लमळािी. पेटी थोडी गिंजिी होती आलण पत्रा कुठेकुठे ठोकिेिा होता

पण लतनिं त्याकडे िक्ष लदििं नाही. कारण जाताना काय करायचिं ह्याचिं

उत्तर त्या पेटीमुळे लमळाििं होतिं.

अमेलियाच्या गोष्टीने ती पेटी भरायची असिं लतने ठरवििं. सवाित

आधी लतने मागच्या एका लिसमसिा लतिा आईने भेट लदिेिी िाि

ररबीन त्यात ठेविी. निंतर लमसेस रामोसनी लदिेिा लतच्या नावाचा

लबल्ला ठेविा. मागच्या वर्षीच्या वाढलदवसाच्या लनखिताने सवि

कुटुिंलबयाचा एकत्र काढिेिा फोटो ठेविा आलण त्यानिंतर शाळेत

काढिेिे िाि चािंदणी लचकटविेिे घराचे लचत्र त्यात ठेविे.

आलण सगळ्यात शेवटी लतने एक पेपर घेतिा. त्यावर लतिा

सापडिेल्या अद्भुत रस्त्ाचा मुख्य रस्त्ापासून ते त्या लवशाि

झाडापयंतचा नकाशा काढिा. त्यावर आपल्या सुिंदर हस्ताक्षरात

“अमेलिया पथ” लिलहििं. नकाशाची गुिंडाळी केिी आलण पेटीत ठविी.



सगळी सफरचिंद तोडून झाल्यावर अमेलियाचे आईबाबा आलण इतर

कामगार लतथून लनघण्याच्या तयारीिा िागिे. अमेलिया पळत पुन्हा त्या

िाडक्या झाडाजवळ गेिी. ह्यावेळी बरोबर लतचा िलजना असिेिी टीनची

पेटी होती.

लतने एक छोटा िड्डा िणिा. त्यात हळुवार ती पेटी ठेविी आलण

त्यावर माती सारून झाकून टाकिे. कुणािा कळू नये म्हणून निंतर त्यावर

एक मोठा दगड ठेविा.

सगळिं झाल्यावर अमेलिया चार पाऊििं मागे चाििी. मागे वळून त्या

झाडाकडे डोळे भरून पालहििं. लतची स्वत:ची जागा, लजथे लतिा जेव्हा हविं

तेव्हा येता येणार होतिं.



“मी नक्की परत येईन,” ती

पुटपुटिी आलण लतथून पळत

लनघािी.

लतने लहरव्या कुरुणावर उद्या

मारल्या, आकाशाकडे पाहून हसिी,

अगदी त्या अद्भुत रस्त्ाच्या

मधोमध उिटसुिट उड्याही

मारल्या.



जेव्हा ती कॅम्पमधे परत आिी तेव्हा घरचे गाडीमधे सामान भरत

होते. अमेलियाने त्यािंच्याकडे एक नजर टाकिी, िािंब श्वास घेतिा आलण

त्यािंना मदत करायिा पळािी.

वलडिािंनी पुढच्या लठकाणाचा

नकाशा काढिा तेव्हा आयुष्यात

पलहल्यािंदा ती अलजबात रडिी नाही.



िेिकाचे मनोगत

अमेलिया िुईसा मालटिनेज, लतचे कुटुिंबीय आलण

त्यािंच्यासारिी हजारो कुटुिंबे ज्ािंना स्थिािंतररत शेतमजुर म्हणून

ओळििे जाते, ते शेतीच्या हिंगामानुसार कामासाठी एका

लठकाणाहून दुसऱ्या लठकाणी प्रवासी करतात. त्यािंना स्वतः चे

हक्काचे घर नसते. मेखिको, दलक्षण अमेररका, करेलबयन अशा

जगातल्या अनेक भागातून काही कामगार प्रवास करून येतात.

पण बरेचसे स्थिािंतररत कामगार अमेररकेतच जन्मिेिे म्हणजे

अमेररकन नागररकही असतात.

काही लठकाणी फक्त घरातीि पुरुर्ष हिंगामात शेतीच्या

कामासाठी जातात आलण कामे सिंपिी की ते आपिे कुटुिंब

लजकडे असेि लतकडे परत येतात. तर काही आपल्या

कुटुिंलबयािंनाही सोबत घेऊन कामावर जातात. गरज असेि तर

मुिािंनाही शेतात कामे करावी िागतात.

सततचे काम आलण स्थिािंतर ह्यामधे िहान मुिे भरडिी

जातात. त्यािंना एका लठकाणची धड ओळि होत नाही लकिं वा

त्यािंना लमत्र लमळत नाही. ह्या गोष्टीत अशीच एक मुिगी कशी

लतच्या आवडीची जागा शोधते हे सािंगण्याचा प्रय्न केिा आहे.


